ELSPOL – SK, s. r. o.,
Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo

Obec Sušany
Obecný úrad Sušany č. 87
980 12 Hrnčiarske Zalužany

Naša značka
E20003/06/2021

Vybavuje/ Kontakt
Martina Pazderníková/ 0918 884 066

V Námestove
15.06.2021

VEC: Oznámenie o začatí prác
Na základe Vami vydaného Stavebného povolenia, Č. 304/2020/249-003, zo dňa
31.12.2020, právoplatného odo dňa 15.02.2021, Vám oznamujeme termín začatia prác na
zákazke:
„Sušany - pri kostole - Rekonštrukcia NN vedenia pri CD.47 a 37 (SW-13103)“
Predpokladaný termín začatia prípravných elektromontážnych prác je od 06.07.2021.
Práce by mali trvať do 27.07.2021.
Na pozemkoch v k. ú. Sušany: KN-C: 261; 264; 267; 268; 510/19 a 516/6 bude
prebiehať Rekonštrukcia NN vedenia pri CD.47 a 37.
Dané práce spočívajú z rekonštrukcie NNS, demontáže podperného bodu, montáže
nových podperných bodov, demontáže vzdušného vedenia, montáže nového vzdušného
vedenia.
Po skončení prác budú pozemky uvedené do pôvodného stavu.
Prosíme o oboznámenie obyvateľov obce s plánovanou realizáciou stavby. V prílohe
listu Vám posielam pripravenú verejnú vyhlášku so všetkými potrebnými informáciami pre
obyvateľov a situáciu z miesta realizácie stavby. Prosím Vás o zverejnenie týchto dokladov.
Za spoluprácu Vám vopred veľmi pekne ďakujem.
Kontaktná osoba: Očkaják Jozef tel. 0918 621 355
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VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Spoločnosť ELSPOL - SK, s.r.o. ako dodávateľ elektromontážnych prác pre SSD, a.s.
prosí o oboznámenie obyvateľov obce Sušany a vlastníkov pozemkov dotknutých realizáciou
stavby:
„Sušany - pri kostole - Rekonštrukcia NN vedenia pri CD.47 a 37 (SW-13103)“
že práce na vyššie spomenutej stavbe začnú 06.07.2021. Práce by mali trvať do 27.07.2021.
Účel stavby:
Demontované vzdušné vedenie vo vlastníctve SSD, a. s., a je vedené po nástrešníkoch
umiestnených na strechách budov. Vedenie je v zlom fyzickom stave, rekonštrukcia v pôvodnej
trase nie je možná. Účelom stavby je odstrániť zlý fyzický stav vedenia.
Na pozemkoch v k. ú. Sušany: KN-C: 261; 264; 267; 268; 510/19 a 516/6 bude
prebiehať Rekonštrukcia NN vedenia pri CD.47 a 37.
Dané práce spočívajú z rekonštrukcie NNS, demontáže podperného bodu, montáže
nových podperných bodov, demontáže vzdušného vedenia, montáže nového vzdušného
vedenia.
Po skončení prác budú pozemky uvedené do pôvodného stavu.

V Námestove, dňa 15.06.2021
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